
WETENSCHAPSKLASSEN

Wat bieden we?
 intellectuele uitdaging;
 versterken van executieve vaardigheden;
 stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling;
 samenwerken / contact hebben met ontwikkelingsgelijken.

Wetenschapsklassen 
zijn voor leerlingen die cognitief uitgedaagd willen worden, maar nog niet 
toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Ze zoeken een extra uitdaging.

Het Stedelijk Gymnasium heeft voor deze leerlingen een divers aanbod.

Wanneer, waar en aanmelden
 Schooljaar 2022 - 2023, week 43 t/m week 4, iedere donderdagmiddag 
 van 12.30 uur tot 14.30 uur.
 
 Donderdag 27 oktober 2022  Donderdag 15 december 2022
 Donderdag 3 november 2022  Donderdag 22 december 2022
 Donderdag 10 november 2022  Donderdag 5 januari 2023
 Donderdag 17 november 2022  Donderdag 12 januari 2023 
 Donderdag 24 november 2022  Donderdag 19 januari 2023  
 Donderdag 1 december 2022  Donderdag 26 januari 2023 (Wetenschapsmarkt)
 Donderdag 8 december 2022 

 De leerling wordt opgevangen bij het Stedelijk Gymnasium (Noorderweg 1, 8911 ES Leeuwarden)

 De basisschoolleerkracht kan de leerling, na overleg met ouders/verzorgers, aanmelden via 
 het volgende Forms formulier: Aanmelden wetenschapsklassen. 
 Zijn er nog vragen of wil je meer informatie? Mail dan naar jlemke@ovofn.nl.

WETENSCHAPS
KLASSEN

www.piterjelles.nl/stedelijkgymnasiumStedelijk Gymnasium is een school van OSG Piter Jelles, onderdeel van OVO Fryslân-Noord.

???

Begaafde basisschoolleerlingen die extra 
uitdaging zoeken, zitten goed bij de 
Wetenschapsklassen. 

Er worden ongeveer twaalf middagen 
vanaf de herfstvakantie georganiseerd op het 
Stedelijk Gymnasium, waar 
basisschoolleerlingen aan deel kunnen 
nemen.

Meer informatie volgt in september 2022. 

Waarom trajecten voor begaafde leerlingen?
Deze trajecten starten we om verschillende redenen. Zo zorgen we er graag voor dat 
begaafde basisschoolleerlingen plezier in en motivatie voor school houden. Daarnaast willen
we voorkomen dat hoogbegaafde leerlingen vastlopen. Ook vergemakkelijken we op deze 
manier de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs voor deze 
leerlingen.

Begaafde basisschoolleerlingen die extra 
uitdaging zoeken, zitten goed bij de 
Wetenschapsklassen.

Programma
De Wetenschapsklassen zijn verdeeld in drie blokken van vier lessen. Je volgt 
dus vier lessen van een bepaald vakgebied. Na één onderdeel ga je verder met 
het volgende. Als alle onderdelen zijn afgesloten, volgt er een 
wetenschapsmarkt. Hierbij kun je aan je ouders, grootouders, broertjes, 
zusjes, vrienden en geïnteresseerden laten zien wat je allemaal geleerd en 
gemaakt hebt.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fN4Prgq1uUqRfv6s6UGhOCT-2sqZWIdFrVtXnrFBnNxUMk1BNzFQQk5CUlZEVkU4QUgxWDZaWU5IQS4u

